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TEMPERATURES ALS CENTRES
Informació de la permanent del Comitè salut laboral. 2 de desembre 2011.
En el Comitè de Salut Laboral del 21 d’octubre http://cgtense.pangea.org/spip.php?article2314 es
va determinar que la reunió de la permanent del 2 de desembre seria monogràfica per discutir el
problema de les temperatures als centres. La permanent la forma els representants dels S.T. i els 5
sindicats amb representació al Baix.
Es va fer una primera ronda de com abordar el problema. Els representats de l’administració
reconeixen que l’any que no va haver la jornada continuada l’allau de protestes per les temperatures
es va disparar. El fet de la intensiva no resol però redueix el problema. Pot ser una consideració de
conclusions del Comitè de Salut Laboral. A la Coordinadora de Salut Laboral del Baix han arribat
dades sobre les temperatures als centres que ens enviaran per creuar-les amb les que disposem els
sindicats abans de la propera reunió.
Es valora que cal fer un plantejament metodològic per tal que en els mesos de juny i setembre es
constati el problema i el seu abast. No es descarta que el problema de les temperatures als centres
no es limiti a la calor d’aquests mesos sinó que pugui haver problemes amb el fred, particularment
aquest curs amb les retallades dels pressupostos de funcionament de centres (calefacció...).
Recordeu que els marges legals son entre 17ºC i 27ºC en llocs on hi ha un treball sedentari (classes
per exemple) i entre 14ºC i 25ºC on hi ha una activitat física lleure (gimnàs, per exemple).
Es decideix la constitució d'una comissió que determinarà una proposta tècnica per fer les
mesures, quina mostra de centres i localitzacions. La primera reunió es farà el divendres 13 de
gener de 2012.
Es comencen a avençar algunes idees sobre aquesta metodologia. Com el fet de tenir en compte
dues dades com son temperatura i humitat, i cal fer el mostreig per ubicació dels centres i la
orientació.
Per fer avençar l'estudi es decideix demanar ajuda als estudiants de prevenció de l'Esteve Terrades
de Cornellà, i si es confirma que la fan a algun altre institut, també. L’objectiu seria poder creuar
dades i treballar els resultats obtinguts.
Proposem que en tot aquest debat hi hagi una participació activa dels i de les coordinadores de
riscos laborals dels centres. S'accepta reunir els i les coordinadores de riscos laborals dels centres
per exposar el pla de treball i els criteris metodològics per zones d’inspecció (són 4 zones).
La propera reunió del Comitè de Salut Laboral (27 de gener) tractarà el tema mosquits
(Castelldefels, Torrelles i Cornellà). Necessitem informació dels centres afectats pel problema.
Per fer arribar informacions, opinions...
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Cal un nou sindicalisme, ajuda’ns a construir-lo.
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